
JAARVERSLAG 2021 en BEGROTING 2023

JAARVERSLAG 2021
Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020

Balans
Totaal: Eigen Vermogen -€                  779.780,22€     -€                775.753,83€   
Totaal: Voorzieningen -€                  6.037,04€         -€                6.037,04€       
Totaal: Kortlopende schulden -€                  18.128,37€       -€                7.220,01€       
Totaal: Voorraden 406.084,34€     -€                  409.111,04€   -€                
Totaal: Kortlopende vorderingen 18.128,55€       -€                  8.045,13€       -€                
Totaal: Liquide middelen 387.634,27€     -€                  375.881,10€   -€                
Totaal: Resultaat -€                  7.901,53€         -€                4.026,39€       
Check 811.847,16€     811.847,16€     793.037,27€   793.037,27€   

Winst en Verlies
Totaal: Contributies 134.327,50€     125.000,00€    9.327,50€       135.481,00€   
Totaal: Website 7.084,48-€         5,3% 4.000,00-€        3.084,48-€       8.961,19-€       
Totaal: Magazijn samengevoegd met TC32.451,45-€       24,2% 22.500,00-€      9.401,21-€       41.677,64-€     
Totaal: Clubblad 47.110,41-€       35,1% 46.900,00-€      210,41-€          52.426,97-€     
Totaal: Club Winkel 5.507,41-€         4,1% 3.600,00-€        1.907,41-€       573,27€          
Totaal: Archief 288,27-€            0,2% 212,00-€           212,00€          519,94-€          
Totaal: Regio's 8.045,00-€         6,0% 15.000,00-€      6.955,00€       7.569,53-€       
Totaal: Evenementen -€                  0,0% 12.000,00-€      3.259,96€       55,95-€            
Totaal: Algemene kosten 23.748,39-€       17,7% 20.800,00-€      2.948,39-€       17.759,11-€     
Totaal: Cursus activiteiten -€                  0,0% -€                 -€               -€               
Totaal: Financieel 1.810,96-€         1,3% -€                 1.810,96-€       1.668,03-€       
Totaal: Overige kosten 379,60-€            0,3% 3.000,00-€        2.620,40€       1.389,52-€       
Resultaat 7.901,53€         94% 3.012,00-€        3.012,00€       4.026,39€       



Jaarverslag (Financieel)

Toelichting Balans
Totaal: Eigen Vermogen

Totaal: Voorzieningen

Totaal: Kortlopende schulden

Totaal: Voorraden

Totaal: Kortlopende vorderingen

Totaal: Liquide middelen

Toelichting Winst en Verlies
Totaal: Contributies

Totaal: Website

Totaal: Magazijn

Totaal: Clubblad
Het prachtige clubblad wordt voor 35% gedekt uit de contributie. Vergeleken met vorig jaar is het zowel qua bedrag als percentage iets gedaald.
Totaal: Club Winkel

Totaal: Archief

Totaal: Regio's

Totaal: Evenementen

De regio's hebben niet alles kunnen organiseren wat normalerwijze zou gebeuren. Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen.  De kosten zijn extracomptabel samengesteld door het verschil te 
nemen tussen eind- en beginsaldo minus de landelijke bijdrage aan de regio. Eventuele verschillen zijn opgenomen onder de algemene kosten. Vanaf 2022 zal het resultaat per regio in de 
landelijke administratie zijn geïntegreerd.

Helaas heeft ook hier Corona veel roet in het eten gegooid. Geen enkel evenement is doorgaan.

Corona heeft ook invloed gehad op de archiefactiviteiten. 

Wederom een jaar waarin Corona duidelijk invloed had op alles wat we als DS Club voorstaan. Dit heeft zowel effect gehad op de landelijke als regionale activiteiten. Het heeft duidelijk ook 
zijn weerslag gehad op de financiën. Weliswaar zijn de variabele kosten lager uitgevallen maar de vaste kosten, die een groot gedeelte uitmaken van het resultaat, zijn doorgelopen.

Het eigen vermogen zal met het resultaat van EUR 7901,53 toenemen. Voorstel is om de winst over 2021 te bestemmen als een corona-reserve. Zodoende kunnen uit deze reserve extra 
evenementen in de komende tijd worden bekostigd.

Er is een voorziening gevormd (EUR 6k) om de faciliteiten te Kudelstaart te garanderen voor de periode bij onverhoopte deconfiture ervan. 

Er staan 11 crediteuren uit waarvan de grootste de printshop van La Bombe is voor ruim EUR 9k; de verzekeraar voor EUR 1k en een grote declarant voor EUR 3k. Verder staat er voor EUR 
2k uit als vooruitontvangen posten. Al deze posten zijn in de loop van januari verdwenen.

De voorraden betreffen het magazijn, het archief en de webwinkel. De grootste voorraad betreft het magazijn en bestaat uit twee delen de reguliere voorraad en het zogenaamde "historisch 
bezit" dat met name uit aankoop en ruiling van oude onderdelen bestaat.

Er staan 15 debiteuren (EUR 6k) uit waarvan het leeuwendeel uitstaande facturen van La Bombe adverteerders zijn. Verder staat er voor EUR 12k uit als vooruitbetaalde posten (huur Tull en 
printkosten La Bombe). Al deze posten zijn in de loop van januari vereffend.

Dit betreft het totale saldo per 31/12 van alle bankrekeningen die landelijk of regionaal worden aangehouden bij ABNAMRO, RABO resp. ING, alsmede de kas van het magazijn.

Het is verheugend dat we in bedragen de contributies over 2021 evenaren met die van 2020. Er was minder begroot maar een stringent debiteuren beleid heeft er toe geleid dat er slechts 5 
wanbetalers zijn afgeboekt. Er zijn in het jaar 2021: circa 2245 leden binnenland, 99 leden buitenland, 61 nieuwe leden binnenland en 9 nieuwe leden buitenland. Helaas was het in 2021 niet 
mogelijk  om een matrix op te stellen met het aantal leden per categorie en de bijbehorende geinde contributiebedragen. 

De kosten voor de website waren weliswaar lager begroot maar overstijgen de kosten van 2020 niet. Het betreft de reguliere onderhoudskosten.

Gezien de Coronaperikelen heeft het magazijn gelijk het voorgaande jaar niet optimaal kunnen draaien. Het verlies wordt met name geduid door de hoge vaste huurlasten voor het magazijn. 
Totale omzet in 2021 was EUR 62k. Met het magazijn is afgesproken dat zij alle activiteiten te Tull zullen facturen. Hierdoor zal er een beter inzicht worden verkregen in het wel en wee van 
Tull.

Ook Corona heeft invloed gehad op het resultaat voor de clubwinkel. De omzet (EUR 7k) is EUR 2k lager uitgevallen dan 2021. 



Totaal: Algemene kosten

Totaal: Cursus activiteiten

Totaal: Financieel

Totaal: Overige kosten

Resultaat
Al met al waren de kosten lager dan in vergelijking met het boekjaar 2021 alsmede met de begroting. De opbrengsten zijn gelijk aan het boekjaar 2020 en hoger dan in de begroting 
opgenomen post contributie. 

In de algemene kosten worden vooral allerhande doorlopende kosten opgenomen. Het betreft abonnementsgelden (administratiepakket en lidmaatschapsrechten) . Ook heeft er een 
correctieboeking plaatsgevonden om de regio's te integreren in het financiële pakket. In 2022 is er zodoende een direct overzicht mogelijk van het resultaat per regio.

Deze categorie kosten worden apart vermeld om aan te kunnen geven dat de kosten gelijk zijn aan de opbrengsten. Er is slechts EUR 0,8k aan huurkosten voor Tull in rekening gebracht 
waardoor het resultaat nihil is geworden. 

Hier zijn de kosten voor debetrente alsmede de reguliere bankkosten (internetbankieren, bankkoppeling, incasso) opgenomen. 

In de overige kosten zijn diverse kleine betalingsverschillen opgenomen.



BEGROTING 2023

Begroting 2023 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021
Totaal: Contributies 134.000,00€     130.000,00€     134.327,50€    125.000,00€    
Totaal: Website 7.000,00-€         7.500,00-€         7.084,48-€        4.000,00-€        
Totaal: Magazijn 32.138,42-€       27.426,00-€       32.451,45-€      22.500,00-€      
Totaal: Clubblad 43.429,61-€       47.904,00-€       47.110,41-€      46.900,00-€      
Totaal: Club Winkel 5.707,36-€         3.810,00-€         5.507,41-€        3.600,00-€        
Totaal: Archief 1.000,00-€         -€                  288,27-€           212,00-€           
Totaal: Regio's 12.000,00-€       12.000,00-€       8.045,00-€        15.000,00-€      
Totaal: Evenementen 10.000,00-€       12.000,00-€       -€                12.000,00-€      
Totaal: Algemene kosten 20.324,60-€       19.910,00-€       23.748,39-€      20.800,00-€      
Totaal: Cursus activiteiten -€                  -€                  -€                -€                 
Totaal: Financieel 1.900,00-€         -€                  1.810,96-€        -€                 
Totaal: Overige kosten 500,00-€            3.000,00-€         379,60-€           3.000,00-€        
Resultaat 0,00-€                3.550,00-€         7.901,53€        3.012,00-€        

De begroting is opgesteld op basis van de begrotingen van eerdere jaren en de werkelijkheid van 2021. Hierin is nog niet goed te verwerken wat de BTW consequenties zullen zijn omdat we 
pas in het derde kwartaal 2022 BTW aangifte moeten doen. Vooralsnog nemen we aan dat de BTW consequenties niet negatief zullen uitwerken op de cijfers omdat nog steeds wordt 
verondersteld dat de DS Club niet belastingplichtig zal zijn voor de BTW dan wel dat de DS Club de vrijstelling van art 11.1.f BTW kan inroepen. Zodra er meer hierover bekend is en er 
sprake zal zijn van negatieve BTW consequenties dan zal het bestuur de leden onverwijld hierover informeren.


